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اإلىدا
إىل أمي ك أيب علن ي  هلل ذل ذراًن ولؿ يات.ي..
إىل ًألشختص ًدلهتمني بتلصحة..
إىل ملنمت.ي ًلفتضالت ..
إىل صديقيت ًللزيزة أمستء ًلصقري..
أهدم لك هذً ًلبحث ًدلتلًضع .
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املقدمة
ً
ت بًتل ػ ػػد ٍه ًَ ىك ًص ػ ػ ٍػب ً
ػًىانة ىجٍػ ػ يػا يج م ػ ػ ٍػَ ويػ ػػلًر ى ػ ػٍاػىتءىتىػٍبي ي
{ك ىش ػ ػ ى
ًحلمػ ػػدا ًلقت ػ ػ يف آم ًلكت ػ ػػت  :ى
ًً
ػني [ًدلؤم ػ ػػلف آي ػ ػ  ]َِ:كل ػ ػ ًحلمػ ػػد يف ًألكىل كًالرػ ػػان أكًلصػ ػػالة ن ػ ػ مػ ػػَ أكص ػ ػ
لآلكنػ ػ ى
أصحتب قت الن(كنلً ًلزيت كًده لً ب أفإن مَ شًاة مبتركة).
كبلد:
لقد أصبح ًلتػدًكم بتل بتتػتت هػي صػاحة ًللػتو ًلاػلـ بلػدمت ققػلً ًلرػار مػَ كيػالت ًللقػتقري
ًلكامت ا ػػة كًألدكي ػػة ًدلص ػ لة أكًلت ػػدًكم بتل بتت ػػتت د ػػلة إىل ًلفيت ػػاة كًليتبال ػػة ًل ػػيت رنقه ػػت  هلل
أكجللءن إىل ًليتابتت مَ ًلازؽ هاكبػتن مػَ ًألدكيػة ًدلصػ لة ًلػيت اػاس بتمن ػتف مػَ كػ عتنػ
كتنحق ًلرار ب .
كلق ػػد يشا ػػت ش ػػًاة ًلزيت ػػلف كيتره ػػت بتل ػػذكا يف آم ًلكت ػػت أيا ػػث ذكاه ػػت  هلل -ػػبحتن
كتلتىل_يف أكثا مَ ملضع أكأق هبت  هلل زكع ك ػدهت مػَ ًليتابػتت مػَ ًلػازؽ كأصػ هبػت
رري ًخلنق تغذيةن كدكًء .
لذا كان أمهية البحث ررعثإ إى يتعػة ًتتمػع إىل ًموػالع كًدللافػة ًلشػتمنة ػَ ًلتػدًكم

بشػػًاة ًلزيتػػلف كًقػًتًف ذكاهػػت بػػتلقاآف ًلكػػاب كًل ػ ة ًل بليػػة كتباػػني أ ػػاًر ًللػػالج ًللت ػػدة مػػَ
ًلتدكًم دبكلنتت شًاة ًلزيتلف .
وسبب اختيار موضوع البح ىو:

_ 9تزًيد إنتشتر ًألماًض ًدلزم ة كعه ًتتمع بفلً د زيت ًلزيتلف لنتدًكم.
ِ _ت شئة عا يلتمد ن ًحلاتة ًلصحاة كًلتدًكم بتل بتتتت .
ّ_يبتن كشغفتن بزيت ًلزيتلف (ًلذه ًل ت ) كتقصاتن دللافة فلً دة ًللشم .
والشك أنو واعهتين صعوبات أثنا كتابثة البحث وىث قنػة ًلكتػ ًلغػري إلكًتكناػة كحمتكلػة
ًلتقصي جلماع ًدلبتيث دبلنلمتت كًفاة تص لنماًد أ ككًعهتػ ي مشػكنة ضػاق ًللقػت أككػلف
أن ي أريد ًللصلؿ إىل حبث شتم متقصي لك مبتيث فصليل.
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وقد كانت خطة البح كالتايل:
_ًدلقدمة
_ًلتمهاد
_الفصل األول  :شجرة الزيتون .
_ًدلبحث ًألكؿ :أص شًاة ًلزيتلف.
_ًدلبحث ًلثتين :شًاة ًلزيتلف يف ًلقاآف ًلكاب كًل ة ًل بلية.
_ًدلبًث ًلثتلث :مكلنتت يتر ًلزيتلف.
_الفصل الثاين :زيت الزيتون.

_ًدلبحث ًألكؿ  :تص اف زيت ًلزيتلف.
_ًدلبحث ًلثتينً :لقامة ًلغذً اة لزيت ًلزيتلف.
ًدلبحث ًلثتلث :أ اًر ًلتدًكم بزيت ًلزيتلف._ًخلتمتة.
ًدلصتدر كًدلاًعع._ًلفهترس.
ني بإذمتز هذً ًلبحث أ كأد ل ريب أف ي فػع بػ كأف ي فلػ ي
مَ َّ
كًحلمد لنم تف ًدلليتي ًلذم ٌ
ب إنٌ كيل ذلك كًلقتدر نا .
ككمت قأن أف أشكا ك مَ د يل بإذمتزن أأك تندين باأي ك نم أكلإل تتذة ًحملًتمة :
أيناػ ػ ػ ػ ػ ة ًل ٌ ػ ػ ػ ػػللد أمج ػ ًلش ػػكا كأ ػػالن ن ػ ل ػػت ك ػػلة بتذل ػػت أ عل ػ ذل ػػك رفل ػػة ذل ػػت كيف
مازًف ي تهتت .
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التمهيد
مصيتنحتت ًلبحث:
رعريف شجرة الزيتون

_لغة  :هي شًاة مَ فصانة ًلزيتلناتت أ ذلت عذع صػن أبػ قػد أررًقهػت ررػاًء شػتيب أ
تليتػػي ي ػاًن زيتا ػتن أ جتنػػف أللًن ػ حب ػ نرػػً كف ػًتًت قيتف ػ مػػَ أررػػا كأصػػفا إىل أ ػػا
كب ف ًي
ُ
ًصيتاليت :ت تمػي شػًاة ًلزيتػػلف ًل ػ فصػػانة ًلزيتلناػػتت كهػػي شػػًاة دً مػػة ًخلرػػاةأ يتغاػػاشػػكنهت كيًمهػػت بتغػػري ًألص ػ تؼأ ًلشػػاكؼ ًدل تراػػةأ كًلتلػػاض لنشػػم كًلرػػلءأ كرصػػلبة
ًلًتب ِ.

رعريف التداوي:
لغة :مصدر لنفل تدًكلأ أم ً تلم ًلدكًء.

قتؿ ًلاًزم« :دًكًن تجل أ يقتؿ فالف يدكم كي ىدًكم كتدًكل بتلشيء تلتًف ب »ّ
ي
ًصيتاليتً :لتدًكم  :هل تلتوي ًلدكًء بقصد ملتجلة ًدلاض أك ًللقتية م ْ
ن

1قتملس ًدللتين .
2علرج يدًدأ زي تت مل أ راي تل هاالفأ ني بص أًلزيتلف أ ت قاح :علرج مشتيلأ ه تدم علفاأ بري أبل ًخلدكدأ ماب ادأ دلت يادرأ تو
ياترأ(طأََِٖـ)أجُأصّ .
ً3لاًزمأ حممد بَ أيب بكا بَ بدًلقتدرأ خمتتر ًلصحتحأ اقاق :حمملد رتواأ (بريكت :مكتبة لب تف نتشاكفأ د .طأ ُُْٓ هػ ػ ُٓٗٗ ـ)أ ج
ُأ ص َٗ.
ً4نشا :ك لتفأ أ د حممدأ ًدلل ل ة ًليتباة ًلفقهاةأ أ ص ُّٗ.
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الفصل األول:شجرة الزيتون.
ًدلبحث ًألكؿ:أص شًاة ًلزيتلف.
ًدلبحث ًلثتين:شًاة ًلزيتلف يف ًلقاآف ًلكاب كًل ة ًل بلية.
ًدلبحث ًلثتلث:مكلنتت ياة شًاة ًلزيتلف.
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املبح األول:أصل شجرة الزيتون.
لقد اؼ ًمن تف شًاة ًلزيتلف م ذ أقدـ ًللصلر فت تغنهت رري ً تغالؿ ياث
ً ترتء ب لر زيتهت كً تخدـ رشبهت كً تدـ بثماهت كًهت ًلقدمتء ًدلصايني بزرً تهت دلت افلً
قامة ًلشًاة ًللشامة ُ.
كيؤكد ًللنمتء كًلبتيثني يف ًللصا ًحلتيل بأف شًا ًلزيتلف قد ً تلوَ يف ًلبدًية أرًضي

لريت ًلكربل قب تة آقؼ ة تقايبتن أ كيلتربيلض ًلبحا ًألباض ًدلتل س هل ملو هت
ًألصني إق أف بلض ًدلصتدر ًلتأرخياة تلترب أف ًلشهلر ًألكؿ لشًاة ًلزيتلف كتف يف لريت
كبتلذًت يف مدي ة أيبال ًلتأرخياة ًلقدمية .
ككتف ًلاكمتف أكؿ مَ نشا زرً ة هذن ًلشًػاة يف ك شب ًجلزيػاة ًمبريية أ كقد أرذ
ًأل بتف مله هذن ًلشًاة أث تء إكتشتفه ألمايكت يف ًلقانني ًل تدس شا كًل تبع شا
ًدلاالديني  .كيلعد يف أ بتنات يتلاتن ًكثا مَ ُِٓ منالف شًاة أ ك تتبلأ أ بتنات ًدلاكز

ًألكؿ يف ًللتو يف إنتتج كتصديا زيت ًلزيتلف  .كً تبترًن مَ ًلقاف ًحلتدم شا قب ًدلاالد
أم يف تـ ََُّ در ًلزيتلف إىل أ بتناتأ كألكؿ ماة بلً يتة ًلفا اقانيأ ك رب ًلبحا
آنذًؾ أ كأنتقنت زرً ة ًلزيتلف يف ًلقاف ًل تدس قب ًدلاالد إىل شلًوئ متل يتاة ديدة رب
ًلشلًوئ ًلناباة ك ًلتلن اةأ ك ته ًلاكمتف يف نشاهت يف يلض ًدلتل س أكً تربكهت اليتن
يف أيديه كلتم إ تقاًر لن كتف أ أمت ًللا ًدل نملف فقد كتف ذل دكرًن هتمتن يف نشا ك
تيتليا هذن ًلزرً ة ؛ياث نقنلً أص تفتن ديدة مَ ًلزيتلف إىل ضفتؼ ًدلتل س ًألكرباة .

ً1نشاأأ اًر ًللالج بزيت ًلزيتلفأكفتء بدًللزيز بدكمأدًر ًليتال ع أِْ.
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لًت كت تما يف إ يتتء يترهت أكثا مَ ألف
كتزها ًلشًاة مث تثما بلد أربع ًىل مخ
تـ أ كياة ًلزيتلف مَ ًلثمتر ًلغرة كتكلف ًلثماة يف ًلبدًية رراًء دًك ة مث تتحلؿ إىل
مساًء بلد نرًهت  .اتتج شًاة ًلزيتلف إىل م تخ ملتدؿ ىف فص ًلشتتء كعتؼ ىف ًلصاف
أ كإىل كماة كبرية مَ ًألميتتر يف فصني ًخلايف كًلاباع أ كهي ظاكؼ م تراة ق تتلفا إق
ىف حماس ًلبحا ًدلتل س لذلك فهذن ًدل يتقة تلترب مَ أكثا ًدل توق مال مة ل ملهت  .يلاش
أشًتر ًلزيتلف ياتة ولينةأ ياث ييلتقد بأف متل س ياتهتت قد متتد مَ ََّ إىل ََٔ
ةأ أك يىت أكثا مَ ذلك  .تيػ ٌقدر أ دًد أشًتر ًلزيتلف ًدللعلدة ًلالـ فلؽ يتح ًألرض
حبلًيل ََٖ منالف شًاة ت تمي إىل ََْ ص ف خمتنف مَ أشًتر ًلزيتلف ًدلزرك ة يف
أرمتء ًللتو1.

ً 1نشاأمقتؿ :شًاة ًلزيتلف رمز ًل الـ كًحلاتة كًخلصلب أفت ز ًحلادرأًمث نيأ َُِّأإاتد ًجلملاتت ًدل دً ا يف
ًدلهًاأ.http://www.mandaeanunion.org
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املبح الثاين:شجرة الزيتون يف القرآن الكرمي والسنة النبوية.
أوالً :شجرة الزيتون يف القرآن الكرمي.

مػػَ نلػ  هلل ػػبحتن كتلػػتىل نػ ًلبشػاي أف علػ مػػَ آيتتػ ًلشػػًا ي ػػتش هبػػت كي تفػػع مػػَ
ياهت كمَ تنك ًألشًتر شًاة ًلزيتلف ًدلبتركة فقد يشات بتلذكا يف أكثا مػَ ػت ملًضػع
يف كتت  هلل زكع ك بألفتظ خمتنفة.
ًلزيػتي ً
كشػًاة ًلزيتػلف شػًاة مبتركػة أق ػ  هلل تبػترؾ كتلػػتىل هبػت يػني قػتؿ ِ كًلتًٌػ ً
ػلف ىكوػيػلًر
ني ىك ٍَّ
ى
ًً
ني كىه ىذً ًلٍبىػنى ًد ًٍأل ًىم ً
ني ِ [ًلتني]ّ-ُ :
ا ى ى
ً
ت بًتلػد ٍه ًَ
ػًىانة ىجٍ يػا يج م ٍػَ ويػلًر ى ػٍاػىتءىتىػٍبي ي
{ك ىش ى
كمت ذكا  هلل فلً د هذن ًلشًاة يف قلل تلػتىل :ى
صب و لًآلكًنًني [ ًدلؤم لف 1]َِ:
ً
ى
ىك ٍ
ر يه ٍ  :إًَّسمىت يي ى َّم وي نلرً
لر :يه ىل ٍ
كقتؿ ًدلف ا يف هذن ًالية أيىػ ٍل ً يَّ :
ًجلىبى ي .ىكقى ىتؿ بىػ ٍل ي
ًلزيٍػتيلنىةى .ىكًليت ي
ً
ًً
ً
ً
ػلر
إ ىذً ىكػػت ىف فاػ ىشػ ى
ػلر ى ػٍاػىتءى :يهػ ىػل وػي ي
ػلرًأ ىكً َّي أى ٍ نىػ ي .ىكوػي ي
ػًهاأ فىػإ ٍف ىػػال ىٍػ ىهػػت يمسٌػ ىػي ىعػػبىال ىق وػي ن
ً ً
ًجلىبى ػ ي ًلَّػ ًػذم ىكنَّػ [ً َّي] ىنىٍا ػ ً يمل ى ػ بٍػ ىػَ ً ٍمػ ىػاً ىفأ ىنىٍا ػ ً ًل َّ ػ ىػال يـأ ىكىمػػت ىي ٍللىػ ي ًمػ ىػَ
نيأ ىكيهػ ىػل ٍ
ػػا ى
ً
ًلزيػتي ً
ًٍ ً
لف.
ًجلبىتؿ ًلًَّيت ف ىاهت ىش ىً يا ٍَّ
ً
ً
ػت ًلػػد ٍه ىَأ ىك ىمػػت ًيف قىػ ٍػلًؿ
ػت بًتلػػد ٍه ًَ  :قىػ ى
ػتؿ بىػ ٍل ي
رػ يػه يً :لٍبىػػتءي ىزً ػ ىػدةهأ ىكتىػ ٍقػػد يياني :تىػٍبيػ ي
ىكقىػ ٍلليػ ي{ :تىػٍبيػ ي
ً ًً
ً
ر ًٌػمَ ًلٍ ًف ٍلػ ى فىػتىػ ٍق ًػد يياني :ىجٍ يػا يج بًتلػد ٍه ًَأ
ىم :يى ىدني .ىكأ َّىمت ىنى قىػ ٍلًؿ ىم ٍَ يي ى
ًلٍ ىلىا  :أىلٍ ىق فى ىال هف باىدنأ أ ٍ
ً
ً ًً
ػتؿً :
ً ً
ىم :فً ىاهػت ىمػت يىػٍتى ًف يػع
ىمٍ :أدـأ قىتلىػ ي قىػتى ى
ػتدةي{ .لآلكن ى
ػني أ ٍ
{كص ٍػب و أ ٍ
أكتىأٍ.ي بتلد ٍه ًَ؛ ىكذلػى ىذً قى ى ى
تغ2.
ً
ًً
ص ًيتبى ً
بً م ىَ ًلد ٍه ًَ ىكًق ٍ

ً1نشاأ مقتؿً :م ًتز ًللنمي يف شًاة ًلزيتلفأًلدكتلر زغنلؿ رًغ حممد ًل ًترأمل ل ة ًم ًتز ًللنمي يف ًلقاآف كًل ة أََُُِٓ/ٔ/أ
.http://quran-m.com/quran/articl
2تف ري ًلقاآف ًللشا أ أبل ًلفدًء إمست ا بَ ما بَ كثريأدًر واب أطً :لثتنا أَُِْأ(ٓ.)ُْٕ/
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ككرد ذكا لفظ الزيتون يف ًلقاآف ًلكاب أربع ماًت م هت:
ِ كع و
ًلزيٍػتيل ىف ىكًلاَّمت ىف ِ [ ًألنلتـ.] ٗٗ :
َّتت ًٌم ٍَ أى ٍ ىت و ىك َّ
ىى
ً
ػتت ك ىغا ػػا ملا ى و
ػتت َّملا ى و
ىنش ػأى عَّػ و
ًلزيٍػتيػل ىف
ع خميٍتىنً نفػػت أي يكنيػ ي ىك َّ
كشػػتت ىكًل ٍ
َّخ ػ ى ىكًلػ َّػزٍر ى
ِ ىكيهػ ىػل ًلَّػػذم أ ى ى
كشػ ى ٍ ى ى ٍ ي
ٍي
ػتهبت ك ىغا ػػا متشػتبًو يكنيػلًٍ ًمػػَ ىيػى ًانً إً ىذً أٍىيىػا كآتيػلًٍ ي َّقػ يػػلـ يصػ ً
ػتدنً ىكقى تي ٍ ػ ًافيلًٍ إًنػَّ ي قى
ىكًلاَّمػت ىف يمتى ىشػ ًن ى ٍ ى يى ى
ى ى ى ي ىٍى ى ى
ً
ً
ني ِ [ًألنلتـ.] ُُْ :
يُي ًلٍ يم ٍ ًاف ى
ً
َّخا كًألى ٍ ىت كًمَ يك ً ًلثَّما ً
ً
ك اليىةن لًٌىق ٍلوـ
ع ىك َّ
ت لى يك بًً َّ
ًت إً َّف ًيف ذىل ى
ًلزٍر ى
ِ يي بً ي
ى ى
ًلزيٍػتيل ىف ىكًل ى ى
ٌ ىى
يىػتىػ ىف َّك ياك ىف ِ[ًل ح .] ُُ:
ًلزيػتي ً
ِ كًلتًٌ ً
لف ِ [ًلتني.] ُ :
ني ىك ٍَّ
ى
ككردت ماة كًيدة بنفظ زيتونا قتؿ تلتىل ِ ىكىزيٍػتيلنت ىكىزمٍ نال ِ [ ب .1]ِٗ:
كمػػاة كًيػػدة بنفػػظ زيتونثثة قػػتؿ تلػػتىل ِ ً َّ نػيػلر ًل َّ ػػمتك ً
ًت ىك ًٍأل ٍىر ً
ض ىمثىػ ي نػيػلًرنً ىك ًم ٍش ػ ىكتةو فً ىاهػػت
ي ي ىى
ً
ًمصػػبتح ًلٍ ًمصػػبتح ًيف زع و
ػًىاةو مبى ىترىكػ وػة ىزيٍػتيلنًػ وػة َّق
تع ػةي ىكأىنػَّ ىهػػت ىك ٍلىك ػ ه يد ًٌر َ
م ييلقىػ يػد مػػَ ىشػ ى
تعػػة ًلز ىع ى
ٍى ه ٍى ي يى ى
و
ًو
ً
لر ىنى نيلور يىػ ٍه ًدم ً َّي لًيػلًرنً ىمػَ يى ىشػتء
ىش ٍاقاَّة ىكىق ىغ ٍابًاَّة يى ىك ي
تد ىزيٍػتيػ ىهت ييريءي ىكلى ٍل ىوٍ متىٍ ى ٍ ي نى هتر ن ه
ر ًا ي ً َّي ًٍأل ٍىمثى ىتؿ لًن ً
َّتس ىكً َّي بً يك ًٌ ىش ٍي وء ىنًا ه ِ [ًل لر]ّٓ:
ىكيى ٍ
ً ً
ً
ض مثىػ نيػلًرنً نيػلر ًلٍ يقػا ً
ً
آف ًلَّ ًػذم أىنٍػ ىػزىؿ
ي ٍ
_كعتء يف تف ري قىػ ٍلل تلتىلَّ ً{ :ي ني ي
لر ًل َّ ىم ىلًت ىك ًٍأل ٍىر ى ي
نى ػ ر ػللًً ك ًبػ ً
آف؛ {ِ ىك ًم ٍش ػ ىكتةو فًاه ػػت ًمصػػب ً
ػتدنًأ فىػه ػ ىذً مثى ػ ًلٍ يقػػا ً
تع ػ وػة
تح ًلٍم ٍ
ى ٍى ه
تح ًيف يز ىع ى
ى ىي ى ى
ى ى ي ٍ
صػػبى ي
[ًل لر ]ّٓ :فىػ ىقاأى ي َّىت بػنى ى { :مبترىك وة [ًل ػلر ]ّٓ :فىػهػ ىذً مثىػ ًلٍ يقػا ً
رػتءي بًػ ً ًيف نيػلًرنً أ
آف يي ٍ تى ى
ى ى ى
ى ى ي ٍ
يى ى
ًً
ضػ ىػابى ي ً َّي لًيػػلًرنً ِ .ىكًيف قىػ ٍللًػ ً:
َأ فىػ ىه ػ ىذً ىمثىػ ه ى
ىكيىػ ٍلنى يملنىػ ي أ ىكيىأٍ ير ػ يذك ىف ب ػ أ ىكيهػ ىػل ىك ىمػػت يهػ ىػل ىق يىػٍػ يق ي
ًلرػػلء إً ٍشػا ي ً
ًلزي ً
{ي ىكػتد ىزيػتيػهػػت ي ً
ػتأ ىكًلٍ ًم ٍشػ ىكتةي ًلَّ ًػيت فً ىاهػػت
رػيءي [ًل ػػلر ]ّٓ :قى ى
ًؽ ىذلػ ى
ػك ٍَّ
ى ي ٍى ي
ػتؿ ٍ َّ « :ي ى
ً ً
ً ً
ً
ك ًلٍم ى ً
اح».2
صبى ً
ًلٍ ىفتانىة ًلًَّيت ًيف ًلٍم ٍ
صتب ي
تحأ ىكًلٍ ىقىتدي ي ت ٍن ى ى

ً1نشاأ مقتؿ ً:م ًتز ًللنمي يف شًاة ًلزيتلفأماعع تبق .
2تف ري ًليتربمأ حممد بَ عايا ًليتربمأت :بد هلل ًلًتكيأدًر هًاأطً:ألكىلأُِِْأ(ُٕ.)ِٗٓ/
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كيف ًلدقلة ن هذن ًالية أف ًلشًاة مبتركة بك متفاهت زيتهت ككرقهت كياهت
كأف زيتهت لا كأم زيت مشهلد كإسمت زيت آرا {ي ىكتد ىزيػتيػهت ي ً
ريءي ىكلى ٍل ىوٍ متىٍ ى ٍ ي نىتر
ى ي ٍى ي
فهػػل مػػَ ًلشػػفتفا بذًت ػ كًمش ػاًؽ بذًت ػ يػػىت لاك ػتد يرػػئ مػػَ غػػري ًي ػًتًؽ كيتخػػذ ظػػتهاة
ًللماض 1.

ثانيا :الزيتون يف السنة النبوية :

أمػاًل ي  أصػحتب  بأكػ ًلزيػت كً ػتخدًم كػدهتف أ فقػد ركم ػَ ًل ػي أنػ قػتؿِ:
كنلً ًلزيت كإده لً ب أ فإن مَ شًاة مبتركةِ

2.

_أقوال العلما املسلمني يف شجرة الزيتون:

عتء يف كتت ًليت ًل بلم قبَ ًلقا ًجللزية:
ًلزيت يتر رو يف ًألكىلأكغنس مَ قتؿ:يتب .
كًلزيت حب زيتلنػ  :فتدللتصػا مػَ ًل رػاد أ دلػ كأعػلدن أ كمػَ ًلفػد فاػ بػاكدة كيبل ػ أ
كمػػَ ًلزيتػػلف ًأل ػػا متل ػػس بػػني ًل ػزيتني أ كمػػَ ًأل ػػلد ي ػػخَ كياو ػ بت تػػدًؿأكي فع مػػَ
ًل ػملـ أ كييتنػػق ًلػػبيتَ كخيػػاج ًلػػدكد _كًللتاػػق م ػ أشػػد ت ػػخا ت كانػػاال_ كمػػت ً ػػتخاج م ػ
بتدلتء  .فهل أق ياًرن كأليتف أ كأبن يف ًل فع .
كمتء ًلزيتلف ًدلتٌف مي ع مَ ت فس ياؽ ًل ترأكيشدًلنث .
ككرق ي فع مَ ًحلماة كًل منة كًلقاكح ًلل خة كًلشال أ كمي ع ًللاؽ.

_ق ػػتؿ ًب ػػَ ب ػػتس رض ػػي  هلل ػ  ِ :يف ًلزيت ػػلف م ػػتفع أ ي ػػاج ًلزي ػػت أ كه ػػل إدًـ كده ػػتف أ
كدب ػػتغ ككق ػػلد يلق ػػد حبيتبػ ػ كتفنػ ػ أ كل ػػا يف ش ػػيء إق فاػ ػ م فل ػػة أ ي ػػىت ًلام ػػتد يغ ػ ػ بػ ػ
ًمباي كهي أكؿ شًاة نبتػت يف ًلػدناتأ كأكؿ شػًاة نبتػت بلػد ًليتلفػتفأ كنبتػت يف م ػتزؿ
ًألنباػػتء كًألرض ًدلقد ػػةأ كد ػػت ذلػػت ػػبللف نبا ػتن بتلربكػػة مػ ه إبػاًها كمػ ه حممػػد صػػن  هلل
نا ك ن .
ً1نشاأ أ اًر ًللالج بزيت ًلزيتلفأكفتء بدًللزيز بدكمأدًر ًليتال عأ ُٗ.
2أراع أ د يف م دنأ ( ْٓ )أصحح ًأللبتين يف ًل ن ة ًلصحاحة (ِٓ.)ْْٗ/
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_قتؿ دًككد ً ِ:لزيتلف مػَ ًألشػًتر ًجلناػة ًلقػدرأ ًللشامػة ًل فػعأ تغػاس مػَ تشػايَ
(أكتلبا) إىل كتنلف (دي مرب)أ فتبق أربع ني مث يثما فادكـ ألف تـ .
_ قتؿ ًبَ ا ت يف كتتب (ًلقتنلف يف ًليت ) ًِ:لزيتلف شًاة شامة تلعد يف بلض
ًلبالد كقد يلتصا مَ ًلزيتلف ًلفد ًلزيتأ كقد يلتصا مَ ًلزيتػلف ًدلػدرؾأ كزيػت ًمنفػتؽ هػل
ًلزيػػت ًدللتصػػا مػػَ ًلفػػد أ كًلزيػػت قػػد يكػػلف مػػَ ًلزيتػػلف ًلب ػػتتين كقػػد يكػػلف مػػَ ًلزيتػػلف
ًلربمِ1.

ً1نشاأمقتؿ شًاة ًلزيتلف ًلشًاة ًدلبتركةأد .نشمي رنا أبل ًلليتت مل

إِٔ ََُِ/ٔ/أhttp://quran-m.com/quran/article
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املبح الثال :مكونات مثرة شجرة الزيتون:
اؼ ًلزيتلف م ذ ني ديدة خبلًص ًللالعاة كهل ملعلد بكثاة يف يلض ًلبحػا ًدلتل ػس
ًألباض كيف ك ة تزدًد دد ًألشًتر ًدلزرك ةأفهي تليتي يترًن أكثا مَ ًألشًترًلربيةأ
كًلزيتلف ًأل لد أكثا نرلعت مَ ًألررا .
كيف ًجلدكؿ ًال.ي يلضح ًلًتكابتت ًأل ت اة لثماة ًلزيتلف1:
ًلزيتلف ًليتتزج

ًلزيتلف ًألررا

ًدلتء

َٓإْٔ

صفا

ملًد آزكتا

ٕٔأَ

َُّ1

ملًد ده ا

ْٖأُْ

ٖٖٓٓ1

ملًد م تخنص

َْأٖ

ِّٕٔ1

نالللز

َٗأَ

ّٖٔ1

ملًد خمتنف

َِْ1

َُٕ1

حتتوي مثرة الزيتون على املعادن اآلرية:
ًلفل فلر _ًلكربيت _ًلبلتت الـ _ًدلتغ الـ _ًلكتل الـ _ًلكنلر_
ًحلديد_ًدل ً از _ ًل حتس .
كيذكاد.متللنا يف كتتب ًللالج بتل بتتتت :للرؽ نبتت ًلزيتلف فلً د وباة ك العاة
حتتوي ورقة نبات الزيتون على  % 5من املعادن اآلرية:

(ًلكتل الـ_ ًلفل فلر_ ًدلتغ الـ_ًل ناكلف _ ًلكربيت_ ًلبلتت الـ_ ًلصلديلـ_
ًحلديد_ ًلكنلر).

 1أ اًر ًللالج بزيت ًلزيتلفأ كفتء بدًللزيز بدكم أِٖ.
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وحتتوي مثرة الزيتون على الفيتامينات اآلرية:
فيتامينات رذوب يف الدىون :فاتتمني أ أفاتتمني د .
فيتامينات رذوب يف املا  :فاتتمني ق أ فاتتمني ج أ فاتتمني

ًدلاك .

كذكا د.فتلا ا يف كتتب ( ػالج ًألمػاًض بتلفلًكػ كًحلبػل ) أف بػذر يػاة ًلزيتػلف ُيتػلم نػ
ن ب تًتًكح مػَ َُ_ّٓ %مػَ ًلزيػت أ با مػت ُيتػلم ًجلػزء ًلنحمػي مػَ ًلثمػاة نػ مقػدًر
يًتًكح أيرت مَ ِٓ_َٓ %مَ ًلزيت.
ن مدًر ًل ة ن ي نرد ًلثماة كي
كجتنف هذن ًل
كب تء ن ؿ.ركتري ميكَ ًلقلؿ بأف زيت ياة ًلزيتلف يًتك ن ًال.ي:

أمحاض دىنية غري مشبعة (:)%55
ُ_ أيتدية  :ض ًألكلاك.
ِ_ ديدة  :ض لا للاك .

أمحاض دىنية مشبعة ()%95
ض ًلبتدلتاك ك ض ًق تاتريك

عليسريدات ثالثية

فيتامينات  :فاتتمني ق أفاتتمني جأفاتتمني أفاتتمني أ .
كًلزيلت ًدل تخنصة مَ ًلثمتر ًل تضًة تلترب أغ تهت بتلفاتتما تت

ً1نشاأ أ اًر ًللالج بزيت ًلزيتلفأكفتء بدًللزيز بدكمأ (ِٖ_ِٗ).

1.

ًدل يتقة ًدلزرك ة فاهػت
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الفصل الثاين :زيت الزيتون.
ًدلبحث ًألكؿ :تص اف زيت ًلزيتلف.
ًدلبحث ًلثتينً :لقامة ًلغذً اة لزيت ًلزيتلف.
ًدلبحث ًلثتلث :أ اًر ًلتدًكم بزيت ًلزيتلف .
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املبح األول :رصنيف زيت الزيتون.
ُ/زيت الزيتون البكر:
كه ػػل ًلزي ػػت ًل ػػتتد ػػَ ي ػػتر ًلزيت ػػلف بيت ػػاؽ ًم ػػتخاًج ًدلاكتناكا ػػة كًلفازيت ا ػػة فق ػػسأ كا ػػت
شػػاكط نشتماػػة كملا ػػة مػػَ درعػػة ًحل ػاًرة ؛حباػػث ق ي ػػتد ػػَ ذلػػك أم تغػػري يف وبالػػة ًلزيػػت
كقيلتربصتٌف لإل تخدًـ ًلغذً ي ًلبشام .

/2زيت الزيتون املكرر :

كهل زيت ًلزيتلف ًلذم ررع لنتكايا كًليت تر بشػك ر ا ػي ماينػة ًدللتجلػة ًلقنليػة مزًلػة
ًحلملضة كماينة إزًلة ًلاً حة.

/4زيت الزيتون اخلليط (بكر+مكرر (:

كهل ًلزيت ًدلكلف مَ رناس زيت ًلزيتلف ًلبكا كزيػت ًلزيتػلف ًدلكػارأ كهػل قتبػ لإل ػتهالؾ
ًلغذً ي.
/3زيت الزيتون (اجلفت):

هذً ًلزيت ذك نل اة ائة كماتفع ًحلملضة أكمت أن غ ي بتألصبتغ (ًلكنلرفا )
كبتلتػػتيل غػػري صػػتٌف لإل ػػتهالؾ ًلغػػذً يأ كي ػػتخدـ يتلا ػتن لص ػ ت ة صػػتبلف ًلغػػتر كًلصػػتبلف

ًلبندم أ كبيتاؽ بدً اة
.

عدًُ.

ن

ً1نشا أ حبث زيت ًلزيتلف كإ تلمتقت ًلغذً اة كًلص ت اة كًليتباة كمقًتيتت لتح ني نل ات أوترؽ إمست ا كترات.
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املبح الثاين  :القيمة الغذائية لزيت الزيتون.
يلترب زيت ًلزيتلف مَ أ ه أنلًع ًلزيت كأ ا هت هرمتنأكمجاع ًلػدهلف كًلزيػلت ًلػيت يت تكذلػت
ًمن تف قي تيتاع ًجل أف ي تفاد م هت يف صلرهتت ًحلتلاة ًدللقدة إقبلػد أف متػا يف ن ػنة
مَ ًلتفت الت ًلكامت اة يت رالذلت الؿ هذن ًدللًد ًلده اة ًدللقدة ًلًتكا إىل متدة ب ػايتة
ت ػػتيتاع ًألملػػتء أف تقػػلـ بتمتصتصػػهت أكي ػػتيتاع ًجل ػ أف يقػػلـ بتمثانهػػت كياقهػػت كًنيتػػالؽ
ًليتتقة م هت .
كتاعع ًل هللة يف ًمتصتص زيت ًلزيتلف إىل أف ن ػبة كتاكاػ ًدلػلًد ًلده اػة فاػ تكػتد تكػلف
قايبػػة كدمتثنػػة لتنػػك ًدل ػلًد ًدللعػػلدة يف ينا ػ ل ػ ًألـ ًلػػذم يلتػػرب مػػَ أ ػػه أن ػلًع ًأللبػػتف
؛ميتلً نػ كماػة قنانػة كب ػايتة ًلًتكاػ مػَ ًدلػلًد ًلده اػة يػىت يػت إمتصتصػهت كهرػمهت
بلً يتة ًليتف ًلاضاع ًلذم قمينك إنزميتت ملقدة .
كإذً كتنػػت مناػػة هر ػ ولػػتـ د ػ يف ًدللػػدة تتيتن ػ أكثػػا مػػَ مخ ػ ػػت تت فػػإف هر ػ
لل نصف تنك ًدلدة1.
كعبة مؤلفة مَ ًخلبز كًلزيتلف قتتيتن
كُيتلم زيت ًلزيتلف ن عتن غري صغري مَ ًلفاتتما تت ًدلت ل ة م هت:

فيتامني أ:

يلعد هذً ًلفاتػتمني ذً بػتن يف ًدلػلًد ًلده اػة ًدللعػلدة بتلزيػتأكهل ملعػلد ب ػبة تلاػة ؛كتاعػع
أشماة هذً ًلفاتتمني إىل أن هتـ عدًن يف ًحملتفشة ن المة ًجلند أكيدر يف تاكا ًألعزًء
ًحل ت ة يف شبكاة ًللني .

فيتامني د:

كيلعػػد هػػذً ًلفاتػػتمني مالزمػتن لفاتػػتمني أ يف غتلباػػة ًدلػلًد ًلده اػػة فػػإذً اف ػػت أف شػػًاة ًلزيتػػلف
لًت ولًؿ يىت تبن أشدهت أكتقري تني كػتمنتني كهػي متػتَ أشػلة ًلشػم أ
تتيتن
كتلم ن هتائة ياهت أ فإف ذلك يك بهت ًلكثري مَ فاتتمني د .

ً 1نشاأ ًللالج بزيت ًلزيتلف أ د .ني ًلدعلم أدًر مشترؽأط ً :ألكىل أَُُِأ(ْٓ).
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كبذلك يلصي كثري مَ ًألوبتء ًألمهتت بإولتـ ًليتف ًلزيت مت يبدأ فًتة ًلفيتػتـ أك ػدمت
يأكػ ًخلبػػز ؛ ألف ًخلبػػز كًلزيػػت ُيتليػػتف ن ػ مجاػػع ًلل تصػػا ًلالزمػػة لت ماػػة أع ػتـ ًألوفػػتؿ
ًلغرة أ كهذن ًلتلصاة تقلـ ن أ تس نمي ك ن أيدث متأثبتت رربًت نمتء ًلتغذية.

فيتامني ه:

كهذً ًلفاتتمني ضاكرم ل مل ًخلاليت ًلت ت ناة ؛كلػذلك فإنػ ميكػَ ً تبػتر زيػت ًلزيتػلف خمصػ
كمقػػل لن ػ كفاتػػتمني ق ضػػاكرم أير ػتن ل مػػل ًلشػػلا كًحملتفشػػة نا ػ ؛ كلػػذلك فػػإف ً ػػتخدًـ
زيت ًلزيتلف لًء ً تخدًمتن ملضلاتن ن ًلشلاأ أك َ وايق ًلف يفاد بشػك منحػلظ يف
تقلية ًلشلا كم ع ت تقيت .

فيتامني ج :

ُيتػػلم زيػػت ًلزيتػػلف ن ػ كماػػة قبػػأس هبػػت مػػَ فاتػػتمني ج ًلػػذم ي ػػت د ن ػ سمػػل ًألن ػػًة
ًدلختنفةأ كتلليض ًلتتلف م هت أ ككمت أن ينل دكرًن هتمتن يف ًحملتفشة ن م ت ة ًجل .

_أشباه الدىون:

ميتػػتز زيػػت ًلزيتػػلف ػػَ غػػرين مػػَ ًلزيػػلت بتيتلً ػ نػ ًدلػلًد ًدل ػػمتة بأشػػبتن ًلػػدهلف أ كهػػذن
ًدللًد ذًت أثا فلتؿ يف تغذية أن ًة ًدلػ أ كهبػذً ميكػَ إ تبػتر ًلزيػت ػتمالن يف زيػتدة ًلقػدرة
ن ًلتفكري كًلذكتء.

_الزيوت العطرية املشهية:

ُيتلم زيت ًلزيتلف ن ملًد يتاية تثري ًجلهتز ًذلرمي شهلت إىل ًليتلتـ ؛ لذلك فإن ت ذمد

كثريًن متيلضع زيت ًلزيتلف يف قت مة

ً1نشاأ ًللالج بزيت ًلزيتلف أ د .ني ًلدعلم أ (ْٔ).

ًدلشهاتت1.
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املبح الثال  :أسرار التداوي بزيت الزيتون:
ذكا نمتء ًلغا يف أكركبت َ فلً د ًلزيتلف كً تخدًمتت ًليتباةأكيترح ل ت بصػلرة عناػة أف
دكؿ ًلغا تاكت ًللقتقري كًألدكية ًلكامت اةأكجلأت ًالف إىل ًلتدًكم بتل بتتتت ًليتباة بلدمت
تب ػػني ذل ػ ػ فلً ػػدهت ًللشام ػػة أكًألكىل رم ػػَ ًلل ػػا أف نلتم ػػد ًلت ػػدًكم بزي ػػت ًلزيت ػػلف لل ػػالج
ًألماًض ًدل تشاة.

_9أوراق الزيتون:

ميتهاة كقتبرة كمهد ة كمرتدة لنحم .

_2زيت الزيتون:

مدر دلتدة ًللصترة ًلصفاًكية كمنيتف كم ه لإلملتء ؛ياث أنة يزيػد مػَ ًنقبػتض ًألملػتء أ
كلزي ػػت ًلزيت ػػلف ًلق ػػدرة نػ ػ إذًبػ ػة ًلكللا ػػًتكؿ أ كميك ػػَ ً ػػتخدًـ ًلزي ػػت ظتهايػ ػتن حل ػػتقت
ًحلػػاكؽ أكًلكدمتتأكلػػدغ ًحلش ػاًت كًلت ػلًء ًدلفتص ػ أ كًذلػػاش ًلشػػديد كرنػػس زيػػت ًلزيتػػلف
بػػتلكحلؿ يػػؤدم إىل تقليػػة ًلشػػلا أكرنيتػػة ب بػػتت إكنا ػ ًجلب ػ يليتػػي الع ػتن نتفل ػتن لقشػػاة
ًلاأس أ كيلترب زيت ًلزيتلف مَ ًلقلً د ًذلتمة لص ت ة ًدلاًه ًليتباة.
كيفية استخدامو واجلرعة:

ُ_م قػػلع :ضػػع ُِ-منلقػػة مػػَ أكرًؽ يف ف ًػػتف مػػَ ًدلػػتء دلػػدة شػػا دقػػت قأ كيؤرػػذ م ػ
منلقتني .
ِ_ميتبلخ :يغني م ء يف تني مَ أكرًؽ ًلزيتلف يف لًت مَ ًدلتء أكي تما ًلغناػتف يػىت يتبقػ
ت مقدًرن ف ًتف كًيد.
ّ_ًلزيت :يؤرذ ُ_ِمنلقة يف كقت كًيد كقب ًللعبتت

ً 1نشاأ ًللالج بزيت ًلزيتلف أ ماعع تبق أ(ُٓ).

1.
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اإلستخدامات الداخلية لزيت الزيتون:
_مغ ٌذ؛ي تخدـ للالج ًألنامات (فقا ًلدـ).
_م ػػدر لنلص ػػترة ًلص ػػفاًكية ؛ل ػػذلك ي ػػتخدـ يف ي ػػتقت ًلك ػ ػ ًلكب ػػدم كرك ػػلد ًللص ػػترة
ًلصفاًكية .
_م ه ؛لذلك ي تخدـ يف يتقت ًمم تؾ .
_مرتد دلاض ًلبلؿ ًل كام.
_خلفض ضغس ًلدـ ًدلاتفع.
_للالج تصن ًلشاًيني كًلذحبة ًلصدرية.
_للالج ًلك تح.
_للالج فقا ًلدـ يف ًألوفتؿ ًلاضع.
_مدرر لنبلؿ.
_للالج ماض ًل قاس.

اإلستخدامات اخلارعية لزيت الزيتون:

ي تخدـ ًلفان الف زيت ًلزيتػلف بصػلرة كً ػلة للػالج ًلػدمتم كًخلػاًريد كأكزميػت ًجلنػد أكمػت
ي ػػتخدـ لتقليػػة شػػلا ًلػاأس أكي ػػتخدـ زيػػت ًلزيتػػلف يف مػ تمػػتت ًلبخػػتر ًلزيتاػػة للػػالج
ًجلنػ ػػد كًلشػ ػػلا ًجلػ ػػتؼ أكي ػ ػػتخدـ زيػ ػػت ًلزيتػ ػػلف يف فان ػ ػػت للػ ػػالج ًلتهتبػ ػػتت ًلنثػ ػػة كذلػ ػػك
بت ػػتخدًم كمرمر ػػةأ كي ػػتخدـ يف ػػالج آققـ ًلاكم ػػتتازـ كًلته ػػت ًأل ص ػػت كًلتػ ػلًء
ًدلفتص 1.

ً 1نشاأ ًللالج بزيت ًلزيتلف أ ماعع تبق أ(ِٓ).
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استخدام زيت الزيتون يف عالج األمراض اجللدية:

لعالج دمامل اجللد والتهابارو:

ياػث تػدلك ًلػدمتم بثمػػاة ًلزيتػلف كذلػك بلػػد نػزع قشػاهتتأ كي ػت د ذلػػك نػ نرػلج هػػذن
ًلدمتم كراكج ًلصديد م هت.
ملطف للجلد:

ي تخدـ زيت ًلزيتلف لدهتف ًجل

يفتظتن نا مَ أشلة ًلشم .

لعالج القوبا :
ًلقلبتء هي كعلد بقع بارتء يف ًجلند رتصة ًللعة نتاًة ل قَ فاتتمني(أ).
وايق ػػة ًق تخدًـ:يلض ػػع ََُ عػ ػاًـ م ػػَ كرؽ ًلزيت ػػلف ًألرر ػػا يف ََِ عػ ػاًـ م ػػَ زي ػػت
ًلزيتلف دلدة أ بلعأ مث يدهَ ب ًألمتكَ ًدلصتبة.

يف احملافظة على مجال البشرة:

يغيت ًللع كًلاقبة دبػزيد قلًمػ نصػف منلقػة صػغرية مػَ ًلزيػتأ كصػفتر بارػةأ كيرػع نقػتط
مَ صري ًلناملف مث يزًؿ هذً ًلق تع بلد ثنث ت ة دبتء فتتا.
لعالج رشققات اجللد:

ت ػػتد هػػذن ًلتشػػققتت نتاًػػة لًمػ
ًميتكتؾ ًدل تما يف هذن ًدل توق .

ديػػدة م هػػت نقػػَ فاتػػتمني أ يف ًلغػػذًء أك نتاًػػة للعػػلد

وايقة ًم تخدًـ  :تدلك ًألمتكَ ًدلصتبة ب

ً1 1نشاأ ًللالج بزيت ًلزيتلف أ (ٖٔأٗٔ).

مت تكية مَ ًجلن ايَ كزيت

ًلزيتلف1.
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اخلتامة
ًحلمدا ًلذم ب لمت تت ي ًلصتحلتتأكبلد ًم هت يف ًحلديث َ هذً ًدللضلع.
روصلت إى النتائج التالية:

ُ_ فر شًاة ًلزيتلف؛ لذكاهت بتلقاآف ًلكاب.
ِ_ولؿ مدة إيتر شًاة ًلزيتلف إىل متيقتر ألف ة.
ّ_ًيت ػ ػلًء زيػ ػػت ًلزيتػ ػػلف ن ػ ػ عا ػ ػػة هت نػ ػػة مػ ػػَ فاتػ ػػتمني د؛ دلكػ ػػلث ًلثمػ ػػتر كقت ػ ػتن وػ ػػليالن
ات أشلة ًلشم .
ْ_تشتب ًدللًد ًدللعلدة يف ينا ًألـ بزيت ًلزيتلف؛ دمتأدل إىل هللة ًمتصتص .
ٓ_أشماة فت دة أكرًؽ ًلزيتلف لنتػدًكم كثػري مػَ ًألمػاًض كم هػت مػاض ًلقلبػتءأكهل ظهػلر بقػع
يف ًللع .
ولدي عدد من التوصيات وى :
_ ّ

ُ_ًحلػػث ن ػ إ ػػتخدًـ ًتتمػػع زيػػت ًلزيتػػلف لنيتػػب بػػدقن مػػَ ًلزيػػلت ًدلهدرعػػة ؛لتفػػتدم
إنتشتر ًألماًض .
ِ_ًمهتمتـ بتلنا ًلتخصصتت ًلتغذكية كًليتباة أشماة كفلً د شًاة ًلزيتلف.
ّ_فتح متتعا صحاة تقلـ ن أ تس زيت ًلزيتلف؛ حلصلؿ ًلاًية ًلتتمة لنم تهنك.
ْ_ًلتفاقة بني أنلًع زيت ًلزيتلف ًلصتٌف لإل تهالؾ ًلغذً ي .
ٓ_ًحلذر مَ زيت ًلزيتلف ًدلغشلش كًدلخنلط بزيلت أرال.
ٔ_ًمهتمتـ بتخزيَ زيت ًلزيتلف يف مكتف آمَ كبلاد َ أشلة ًلشم .
إيرتح كصلً فمَ ريبأ كمتكتف مَ زل و كريتأ فمَ ًل ف كًلشايتتف .
وختاماً:متكتف مَ
و
كص ً ًلنه ك ن ن مَ أر ر ة لنلتدلنيأ ك ن أصحتب أمجلني.
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فهرس اآليتات
رقمهتا

رقم الصفحة

اآليـــــة
{ك ع و
ًلزيٍػتيل ىف ىك ًلاَّمت ىف
َّتت ًٌم ٍَ أى ٍ ىت و ىك َّ
ى ى
ًً
ً
ً
ني
ت بًتلد ٍهَ ىكصٍب و لآلكن ى
{ك ىش ىًىاةن ىجٍيا يج م ٍَ ويلًر ى ٍاػىتءىتىػٍبي ي
ى
ً
ػتت ك ىغاػ ػػا ملا ى و
ػتت َّملا ى و
ىنشػ ػأى عَّ ػ و
كش ػػتت ىكًل ٍ
{ ىكيه ػ ىػل ًلَّ ػػذم أ ى ى
كش ػ ى ٍ ى ى ٍ ي
ٍي
َّخ ػ ػ ى
ًلزيٍػتيل ىف ىكًلاَّمت ىف يمتى ىش ًتهبنت ىك ىغٍاػىا يمتى ىشتبًو}
ع خميٍتىنً نفت أي يكني ي ىك َّ
ىك َّ
ًلزٍر ى
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ع ىك َّ
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ًلزٍر ى
{يي بً ي
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ًلزيٍػتيل ىف ىكًل ى ى
ٌ ىى
ً
ك اليىةن لًٌىق ٍلوـ يىػتىػ ىف َّك ياك ىف
إً َّف ًيف ذىل ى
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ت بًتلد ٍهَ ىكصٍب و لآلكن ى
{ ىك ىش ىًىانة ىجٍيا يج م ٍَ ويلًر ى ٍاػىتءىتىػٍبي ي
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فهرس األحتاديث
طرف احلديث
(كلوا الزيت وادهنوا به)...

الراوي
أبووووووو أ وووووو
الساع ي

رقم الصفحة
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ادلصتادر وادلراجع
.1القرآن الكرمي
ِ .رفسري الطربيأ حممد بَ عايا ًليتربمأت :بد هلل ًلًتكيأدًر هًاأطً:ألكىلأُِِْ.
ّ .رفسري القرآن العظيمأ أبل ًلفدًء إمست ا بَ ما بَ كثريأدًر واب أط:
ًلثتنا أَُِْأ(ٓ.)ُْٕ/

ْ .مسند اإلمام أمحد بن حنبلأ أبل بد هلل أ د بَ ي ب ًلشابتين أت :شلا
ًألرنؤكطأمؤ ة ًلا تلة أطً :ألكىل أُُِْ.
ٓ .الرازيأ حممد بَ أيب بكا بَ بدًلقتدرأ خمتتر ًلصحتحأ اقاق :حمملد رتواأ

(بريكت :مكتبة لب تف نتشاكفأ د .طأ ُُْٓ هػ ػ ُٓٗٗ ـ.
ٔ.املوسوعة الطبية الفقهية أك لتف.أ د حممد.
ٕ.قاموس املعاين.

ٖ.أسرار العالج بزيت الزيتونأ كفتء بدًللزيز بدكم أدًر ًليتال ع
ٗ .العالج بزيت الزيتون أ د .ني ًلدعلم أدًر مشترؽأط ً :ألكىل أَُُِ.

_البحوث العلمية

حبث زيت ًلزيتلف كإ تلمتقت ًلغذً اة كًلص ت اة كًليتباة كمقًتيتت لتح ني نل ات أوترؽ
إمست ا كترات.
_املراعإ اإللكرتونية

ُ.مقتؿ :شًاة ًلزيتلف رمز ًل الـ كًحلاتة كًخلصلب أفت ز ًحلادرأًمث نيأ َُِّأإاتد
ًجلملاتت ًدل دً اة يف ًدلهًاأ.http://www.mandaeanunion.org
ِ.مقتؿً :م ًتز ًللنمي يف شًاة ًلزيتلفأًلدكتلر زغنلؿ رًغ حممد ًل ًترأمل ل ة
ًم ًتز ًللنمي يف ًلقاآف كًل ة أََُُِٓ/ٔ/أ .http://quranm.com/qura
إََُِِٔ/ٔ/
ّ.مقتؿ شًاة ًلزيتلف ًلشًاة ًدلبتركةأد .نشمي رنا أبل ًلليتت مل
أ. http://quran-m.com/quran/article
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فهرس احملتويتات
الثموضثوع

رقم الصفحة

املقدمة

2

التمهيد

3

الفصل االول :شجرة الزيتون

5

املبح االول :أصل شجرة الزيتون

6

املبح الثاين :شجرة الزيتون يف القرىن والسنة

5

املبح الثال  :مكونات مثرة شجرة الزيتون

92

الفصل الثاين :زيت الزيتون

93

املبح األول :رصنيف زيت الزيتون

95

املبح الثاين :القيمة الغذائية لزيت لزيتون

96

املبح الثال  :أسرار التداوي بزيت الزيتون

95

اخلامتة

29

فهرس اآليات

22

فهرس األحادي

24

املصادر واملراعإ

23

فهرس املوضوعات
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